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Reykjavík 7. desember 2012,

Efni: Athugasemdir við frumvarp til stjórnskipunarlaga (þskj. 510 -  415. mál).

Með rafbréfi frá 28. nóvember sl. var óskað eftir því að undirritaður kæmi á fund 
atvinnuveganefndar í tengslum við umfjöllun nefndarinnar um þá staði í frumvarpi til nýrrar 
stjórnarskrár sem falla undir málefnasvið nefndarinnar, þ.e. einkum ákvæði 13. gr. um eignarrétt, 
25. gr. um atvinnufrelsi og 34. gr. um náttúruauðlindir. Samkvæmt bréfinu leitast nefndin við að 
svara þessum spurningum:

1. Er um breytingu að ræða frá gildandi stjórnarskrá?
2. Er um nýmæli að ræða?
3. Er efni í skilabréfi sérfræðihópsins sem nefndin þarf að kanna eða taka afstöðu til?
4. Eru ákvæði nógu skýr og eru skýringar í greinargerð nógu skýrar?
5. Efnislegar athugasemdir varðandi ofangreind atriði og efni ákvæða.

Hér á eftir fara athugasemdir mínar, en ég tek fram að þær þurfa ekki að spegla viðhorf
atvinnuvega- og nýsköpunarráðuneytisins, þar sem ég starfa.

I. Friðhelgi eignarréttar -  erlend fjárfesting (§13).
Með frumvarpinu er lagt til að svohljóðandi ákvæði 2. mgr. 72. gr. stjórnarskrárinnar falli 

brott: „Með lögum má takmarka rétt erlendra aðila til að eiga fasteignaréttindi eða hlut í 
atvinnufyrirtæki hér á landi.“

Í skýringum við tillögu stjómlagaráðs segir að þessi heimild „þyki stangast á við 
jafnræðisreglu stjórnarskrárinnar og alþjóðasamninga sem Ísland er aðili að og heimila 
Íslendingum hindrunarlaust að eiga fasteignaréttindi og hluti í atvinnufyrirtækjum erlendis“. Því 
næst segir að „ótvírætt“ sé að tillagan hafi „í för með sér breytingar þótt það sé alfarið í höndum 
löggjafans hversu miklar þær verði í raun“. Núgildandi löggjöf takmarki rétt útlendinga til að 
fjárfesta í tilteknum atvinnugreinum en ekki sé ætlunin að fella þá löggjöf úr gildi þótt hún 
styðjist ekki lengur við ákvæði í stjórnarskrá. Verði eftir sem áður talið rétt að setja einhvers 
konar skorður við þátttöku erlendra aðila í íslensku atvinnulífi þykir ráðinu eðlilegt að þær séu þá 
settar með lögum sem hljóti „að sjálfsögðu að taka mið af jafnræðisreglu frumvarps þessa“. Í 
athugasemdum með frumvarpinu eru þessar skýringar endursagðar og tekið undir efni þeirra, en 
auk þess segir að „sú ósk að fjárfesta í tiltekinni eign [verði] seint talin eignarréttindi sem njót[i] 
verndar 1. mgr. [13. gr.] og takmark[i] hún því ekki svigrúm löggjafans að þessu leyti“. Síðan 
segir:

Líkt og stjórnlagaráð bendir á kæmi jafnræðisregla 6. gr. einna helst til greina í þessu sambandi, 
en árétta verður að sem endranær telst það ekki mismunun ef ólík meðferð verður réttlætt með 
hlutlægum og málefnalegum ástæðum og að gættu meðalhófi. Í ýmsum tilvikum væri því unnt að 
réttlæta það gagnvart jafnræðisreglunni ef ríkir almannahagsmunir tengdir landnýtingu,
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auðlindanýtingu eða annarri efnahagslegri og félagslegri stefnumörkun hins opinbera liggja til 
grundvallar skilyrðum fyrir tilteknum tegundum fjárfestinga (bls. 68).

Þessar skýringar eru reistar á hæpnum eða villandi forsendum. Þannig er engum rökum stutt að 
heimildin, eins og henni hefur verið beitt, stangist á við jafnræðisreglu stjórnarskrárinnar eða 
alþjóðasamninga sem Ísland er aðili að. Þess var t.d. gætt við aðild Íslands að Evrópska 
efnahagssvæðinu, að gerðar væru breytingar á lögum sem tryggja mundu skuldbindingar Íslands 
til að heimila aðilum á EES-svæðinu að afla sér húsnæðis, en réttur til þjónustustarfsemi og 
stofnsetningar á EES-svæðinu felur m.a. í sér rétt til öflunar íbúðarhúsnæðis fyrir þann 
einstakling sem nýtir sér réttinn og til öflunar fasteigna til nauðsynlegrar nýtingar í 
atvinnustarfsemi.1 Í þeim tilvikum að gerðir hafa verið tvíhliða samningar um fjárfestingar milli 
Íslands og annars ríkis (þ.e. utan EES), þá hefur jafnan verið tekið sérstaklega fram að hann verði 
ekki túlkaður þannig að annar samningsaðilinn sé skyldur til að veita fjárfestum (frá hinum 
aðilanum) fríðindi vegna meðferðar, betri kjara eða forréttinda er stafa af tollabandalagi eða 
fríverslunarsvæði og eru fyrir hendi eða verða til síðar, sbr. t.d. 2. og 3. gr. samnings við 
alþýðulýðveldið Kína um að hvetja til fjárfestinga og veita þeim gagnkvæma vernd. Loks eru 
viðskipti milli landa ekki svo greið sem stjórnlagaráð telur. Íslendingum geta víða mætt hindranir 
við að öðlast samþykki hlutaðeigandi erlendra yfirvalda við kaup á fasteignaréttindum og hlutum 
í atvinnufyrirtækjum.

Nái tillagan fram að ganga er vandséð annað en nauðsynlegt verði að fella brott eða gera 
umtalsverðar breytingar á almennum lögum sem gera greinarmun eftir þjóðerni manna eða 
félaga. Má þar sérstaklega benda á lög nr. 34/1991, um fjárfestingu erlendra aðila í atvinnurekstri, 
og lög nr. 19/1966, um eignarrétt og afnotarétt fasteigna. Samkvæmt 1. gr. laga nr. 34/1991 gilda 
lögin um hvers kyns fjárfestingu erlendra aðila í atvinnurekstri hér á landi nema annað leiði af 
ákvæðum annarra laga eða reglum settum samkvæmt þeim. Í 3. gr. laganna er sett sú meginregla 
að erlendum aðilum er heimilt að fjárfesta í atvinnurekstri hér á landi með þeim takmörkunum 
sem í lögunum greinir, en þar hafa einkum þýðingu ákvæði 1. og 2. tl. 4. gr. laganna um 
fjárfestingar í sjávarútvegi og virkjunarréttindum vatnsfalla og jarðhita. Auk þess hefur ráðherra 
víða heimild til að synja um erlenda fjárfestingu ef hún verður talin ógna öryggi landsins eða 
ganga gegn allsherjarreglu, almannaöryggi eða almannaheilbrigði, sbr. 2. mgr. 12. gr. laganna. 
Með 1. gr. laga nr. 19/1966 eru síðan sett skilyrði fyrir kaupum og afnotum erlendra aðila á 
fasteignum hér á landi, en þau eru allrúm fyrir aðila innan EES-svæðisins skv. reglugerð nr. 
702/2002.

Þá má nefna að frumvarpið fer að þessu leyti í bága við stefnu íslenskra stjórnvalda við 
undirbúning samningaviðræðna um fulla aðild Íslands að Evrópusambandinu, en í nefndaráliti 
meirihluta utanríkismálanefndar, sem fylgdi tillögu til þingsályktunar um aðildarumsóknina 
sagði að samstaða hefði verið í nefndinni um að haldið yrði „í möguleika á því að takmarka

1 Hér má rifja upp umfjöllun hjá: Ólafur W. Stefánsson, Stefán M. Stefánsson og Tryggvi Gunnarsson: Samningurinn 
um evrópska Efnahagssvæðið og fasteignir á Íslandi. Alitsgerð samin að beiðni dóms- og kirkjumálaráðherra og 
landbúnaðarráðherra. Reykjavík 1992, sjá einkum bls. 114-117. Sjá einnig: Eyvindur G. Gunnarsson: „Takmarkanir 
á eignarráðum erlendra aðila yfir fasteignum á Ísland“. Stjórnmál og stjórnsýsla. 1. tbl. 8. árg. 2012, bls. 231-252. 
Þar bendir Eyvindur á að „brjóti ákvæðið á annað borð í bága við alþjóðasamninga, eins og haldið er fram, hefur 
almenni löggjafinn ekki rýmri heimildir en stjórnarskrárgjafinn til þess að takmarka fasteignaréttindi erlendra aðila 
hér á landi“ (bls. 236).
2 Alþt. C-deild, nr. 10, 26. febrúar 1997.
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fjárfestingar erlendra aðila í íslenskum sjávarútvegi [...]“. Þá má nefna að meiri hlutinn leggur 
„áherslu á að eignarhald og nýting vatns- og orkuauðlinda takmarkast ekki af reglum ESB“ (þskj. 
249 -  38. mál. 137. löggjþ., bls. 14-15). Í samræmi við þetta er eftirfarandi tekið fram í 
samningsafstöðu Íslands vegna 15. kafla sem fjallar um orkumál:

Í því skyni að tryggja hagsmuni Íslands, að því er varðar eignarhald á og nýtingu orkuauðlinda, 
óskar Ísland eftir því að fjallað verði um þetta atriði í aðildarferlinu og að tryggt verði að 
eignarhald Íslands á orkuauðlindum sínum og rétturinn til þess að stjórna þeim verði ekki skertur 
á nokkurn hátt.

Þá má efast um þau orð í skýringum með frumvarpsgreininni að réttur (erlends aðila) til að 
fjárfesta í eign geti ekki notið verndar eignarréttarákvæðisins. Sama gildir um þau orð að unnt 
verði að réttlæta ýmsar takmarkanir við fjárfestingu eða eignarhaldi á fyrirtækjum eða fasteignum 
gagnvart jafnræðisreglunni með vísun til „ríkra almannahagsmuna“ eða „félagslegrar 
stefnumörkunar hins opinbera“. Efast verður um að möguleiki til að gera málefnalega 
aðgreiningu milli aðilja á þessum grundvelli sé svo auðhægur og gefið er í skyn ef á mundi reyna 
fyrir dómstólum. Nærtækt er að taka dæmi af því hversu tókst til þegar reynt var með óbeinum 
hætti með lögum að girða fyrir eignarhald manna frá öðrum EES-ríkjum á jarðeignum hér á landi, 
en mögulegt er að líkum mælikvörðum yrði beitt við mat samkvæmt jafnræðisreglu 
stj órnarskrárinnar.

Með lögum nr. 28/1995, um breytingu á jarðalögum nr. 65/1976, var sett sú regla að kaupandi 
að jörð skyldi að meginreglu hafa starfað við landbúnað í fjögur ár hið minnsta og þar af tvö ár á 
Íslandi. Þá var sveitarstjórnum og jarðanefndum heimilt að setja skilyrði við kaupin um að 
kaupandi hefði í allt að fimm ár fasta búsetu á eigninni eða innan eðlilegrar fjarlægðar frá henni 
til að nýta hana, að viðurlagðri mögulegri innlausn á jörðinni.3 Nærri lætur að ákvæði þessara 
laga, sem féllu fremur illa að hagsmunum margra jarðareigenda og stuðningskerfi 
landbúnaðarins, hafi aldrei komið til framkvæmdar, en þeim var breytt í áföngum, m.a. vegna 
gagnrýni frá Eftirlitsstofnun EFTA, þar til þau voru felld úr gildi árið 2004. Lögin voru að hluta 
sett að danskri fyrirmynd. Í því sambandi má athuga að í nýlegum dómi dómstóls 
Evrópusambandsins var beitt allströngum mælikvarða til að komast að þeirri niðurstöðu að 
búsetuskylda dönsku landbúnaðarlaganna væri að hluta til í bága við regluna um frjálsa 
fjármagnsflutninga innan innri markaðarins, enda gengi hún lengra en nauðsynlegt væri til að ná 
markmiðum danska löggjafans um að tryggja sjálfsábúð og búsetu á landsbyggðinni.4

Telja verður nauðsynlegt að mun vandaðra mat fari fram á áhrifum þess ef heimildarákvæði 2. 
mgr. 72. gr. stjórnarskrárinnar verður numið úr gildi, einkum hvað snertir mögulegar breytingar á 
lögum um fjárfestingu erlendra aðila í atvinnurekstri og lögum um eignarrétt og afnotarétt 
fasteigna. Þá þarf samhliða að ráðast í „mat á almannahagsmunum“ og „félagslega 
stefnumörkun“ til þess að greina hvort ástæða sé til nýmæla í lögum, eins og stjórnlagaráð gerir 
ábendingu um.

3 Sjá einkum: Alþt. 1994-5, A-deild, bls. 962-963.
4 Dómur ECJ frá 25. janúar 2007 í máli C-370/05 (Festersen). Sjá nánar t.d: Ulla Neergaard: „Bopælspligt for 
landbrugsejendomme“. Juristen 3. tbl. 2007.
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II. Náttúruauðlindir -  þjóðareignir (§34, 1. og 2. mgr.).
Svohljóðandi ákvæði eru í 1. og 2. mgr. 34. gr. frumvarpsins:

Auðlindir í náttúru Íslands sem ekki eru háðar einkaeignarrétti eru sameiginleg og 
ævarandi eign þjóðarinnar. Enginn getur fengið þær eða réttindi tengd þeim til eignar 
eða varanlegra afnota og aldrei má selja þær eða veðsetja.
Til þjóðareignar skv. 1. mgr. teljast nytjastofnar og aðrar auðlindir hafs og hafsbotns 
innan íslenskrar lögsögu utan netlaga, vatn og önnur þau náttúrugæði sem ekki eru háð 
einkaeignarrétti, svo sem vatnsafl, jarðhiti og jarðefni í þjóðlendum. Í eignarlöndum 
takmarkast réttur eigenda til auðlinda undir yfirborði jarðar við venjulega hagnýtingu 
fasteignar.

Í skýringum við þessa frumvarpsgrein er tekinn upp kafli úr umfjöllun stjórnlagaráðs um hina 
„löngu og virðulegu sögu í rökræðum um náttúruauðlindir“ sem tillaga ráðsins „er sprottin af og 
nátengd“. Þar er sjónum einkum beint að tillögum auðlindanefndar undir forsæti Jóhannesar 
Nordals og Eiríks Tómassonar, frá árinu 2000. Í skýringunum segir að með tillögunni sé „í 
meginatriðum leitast við að komast að niðurstöðu í langvinnum ágreiningsmálum um 
fiskveiðiheimildir, vatn, vatnsafl, jarðhita og jarðefni“. Með henni sé „tekinn af allur vafi um 
inntak og umfang tilgreindra þjóðareigna, komið í veg fyrir að þar verði gerðar breytingar á með 
almennum lögum, en jafnframt gætt að fyrirliggjandi stjórnarskrárvernduðum eignarréttindum“. 
Þá segir að auk þeirra náttúruauðlinda sem teljast þjóðareign í ákvæðinu geti náttúruauðlind talist 
þjóðareign ef hún er annaðhvort háð annars konar eignarrétti ríkisins en hefðbundnum 
einkaeignarrétti eða enginn eigandi er að henni.

Í framhaldi þessa er stutt eignarréttarleg greining á nytjastofnum sjávar, vatni og jarðargæðum 
í þjóðlendum. Sérstök grein er gerð fyrir minni háttar breytingu með frumvarpinu á afmörkun 
þjóðareignar í hafinu. Þar segir:

Loks er til þess að líta að ekkert bendir til þess að stjórnlagaráð hafi ætlað að raska 
lögbundnum rétti landeigenda til netlaga sinna. Hér er því lagt til að á eftir orðalaginu „[t]il 
þjóðareignar skv. 1. mgr. teljast ... og aðrar auðlindir hafs og hafsbotns innan íslenskrar 
lögsögu“ bætist við orðin „utan netlaga“. Réttarstaða landeiganda er því að þessu leyti hin sama í 
eignarlandi og netlögum þeirra, sbr. gildandi auðlindalög, nr. 57/1998. Í framangreindu felst 
engin takmörkun á almennri heimild löggjafans til að takmarka rétt landeiganda til nýtingar í 
netlögum, svo sem til fiskveiða.

Þessi breyting á frumvarpinu þarfnast nánari skoðunar þegar ákvæðið er lesið í heild, enda má 
skilja það þannig að þjóðareign sé lýst yfir á nytjastofnum „utan netlaga“, en í því felst skörun 
við 1. gr. laga nr. 116/2006, um stjórn fiskveiða, þar sem lýst er yfir sameign þjóðarinnar á 
nytjastofnum á Íslandsmiðum, sem skilja verður sem hafsvæðið allt frá fjöruborði, sbr. 2. mgr. 2. 
gr. laganna. Þá má einnig spyrja hvort með vilja hafi verið ákveðið að lýsa ekki yfir þjóðareign á 
svonefndum deilistofnum og fjarlægum fiskistofnum (þ.e. nytjastofnum utan „íslenskrar 
lögsögu“), sbr. lög nr. 151/1996 um fiskveiðar utan lögsögu Íslands.

Það getur verið gagnlegt að rifja upp það viðhorf sem gætir í löggjöf um stjórn fiskveiða að 
almennt verði að líta svo á að „villtir og vörzlulausir fiskar [geti] ekki verið andlag eignarréttar“, 
eins og m.a. Sigurður Líndal hefur bent á.5 Þetta er hið gamla viðhorf Rómarréttar og fellur að

5 Sigurður Líndal: „Nytjastofnar á Íslandsmiðum -  sameign þjóðarinnar“, Afmælisrit Davíð Oddsson fimmtugur. 
Rvík. 1998, bls. 781-808 (799).
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kenningu Johns Locke um vinnuna sem forsendu eignarréttar.6 Sams konar viðhorf eru víðast 
meðal nágrannaþjóða okkar. Þessi hugsun var skýr í því frumvarpi til laga um stjórn fiskveiða, 
sem ekki varð útrætt á 140. löggjþ. síðastliðið vor, og hvílir einnig að baki ráðstöfunarreglum 4. 
mgr. 34. gr. frumvarpsins, sem fjallað er um hér á eftir, þótt e.t.v. mættu skýringar við greinina 
vera nokkuð nákvæmari að þessu leyti.

Í skýringum við frumvarpsgreinina mætti einnig koma skýrar fram sá grundvallarmunur sem er 
annars vegar á umráða- og hagnýtingarrétti landeiganda á því vatni, straumvatni eða stöðuvatni 
sem á landareigninni er skv. vatnalögum nr. 15/1923 (yfirborðsvatni) og hins vegar eignarrétti 
landeiganda að auðlindum undir yfirborði jarðar (grunnvatni) skv. auðlindalögum nr. 57/1998. 
Um afar eðlisólíka nálgun eignarréttar er að ræða í þessum tveimur lögum (jákvæð skilgreining 
annars vegar og neikvæð skilgreining hins vegar). Til nánari skýringar má vísa til ítarlegrar 
umfjöllunar í greinargerð með því frumvarpi sem varð að lögum nr. 132/2011, um breytingar á 
vatnalögum nr. 15/1923.

Vegna langvinnrar umræðu um hvort lýsa skuli yfir þjóðareign á náttúruauðlindum kann e.t.v. 
að gleymast að þeim markmiðum sem hvíla að baki þessu nýja eignarformi kann að vera unnt að 
ná, a.m.k. að verulegu leyti, með nokkuð einfaldari hætti. Á það skal bent að ekkert virðist því til 
fyrirstöðu að mælt verði svo fyrir í stjórnarskrá að tilteknar auðlindir (eða réttindi til nýtingar 
þeirra), auk fasteigna (t.d. þjóðlendna og sumra þjóðgarða) séu eign íslenska ríkisins, verði ekki 
framseldar varanlega o.s.frv.

III. Náttúruauðlindir -  leiðarljós (§34, 3. mgr.).
Svohljóðandi ákvæði er í 3. mgr. 34. gr. frumvarpsins:

Við nýtingu auðlindanna skal hafa sjálfbæra þróun og almannahag að leiðarljósi.

Því má velta upp hverju orðið „almannahagur“ bætir hér við hugtakið sjálfbæra þróun, eins og 
það hefur verið skilið í umræðu síðustu 20 ára um auðlindamál (sjálfbær þróun hverfist um 
almannahag). Orðinu sýnist ofaukið. Skýringar í tillögum stjórnlagaráðs eru veikar að þessu leyti 
enda eiga þær fremur við um ákvæði 4. mgr. þar sem fjallað er um endurgjald fyrir nýtingu 
auðlinda.

IV. Náttúruauðlindir -  ráðstöfunarreglur (§34, 4. mgr.).
Svohljóðandi ákvæði eru í 4. mgr. 34. gr. frumvarpsins:

Stjórnvöld bera, ásamt þeim sem nýta auðlindirnar, ábyrgð á vernd þeirra. Stjórnvöld 
geta á grundvelli laga veitt leyfi til afnota eða hagnýtingar auðlinda, sem og annarra 
takmarkaðra almannagæða, gegn fullu gjaldi og til tiltekins hóflegs tíma í senn. Slík 
leyfi skal veita á jafnræðisgrundvelli og þau leiða aldrei til eignar eða óafturkallanlegs 
forræðis.

Í tillögu stjórnlagaráðs er rakið að tilvísun til „fulls gjalds“ sé byggð á samanburði við 
eignarnámsákvæði núverandi stjórnarskrár og beri að skilja þannig að átt sé við „markaðsverð, 
þ.e. hæsta gjald sem nokkur er fús að greiða, t.d. á markaði eða uppboði eða í samningum við 
ríkið“. Þá segir að afmörkun frumvarpsins við „tiltekinn hóflegan tíma“ merki að úthlutun „megi

6 Sjá John Locke: Ritgerð um ríkisvald. Atli Harðarson þýddi. Rvík. 1986, bls. 69.
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ekki veita til mjög langs tíma í senn“. Loks segir að tillaga um að leyfi verði „veitt á 
jafnræðisgrundvelli“ sé sett til samræmis við Hrd. 19983 bls. 4076 (Valdimar Jóhannsson gegn 
íslenska ríkinu) og álit mannréttindanefndar Sameinuðu þjóðanna frá 27. apríl 2007 (eins og 
Magnús Thoroddsen hrl. hafi reifað álitið í Morgunblaðinu 30. janúar 2008). Athygli vekur að 
ekki er fjallað um Hrd. 2000, bls. 1534 (Vatneyri) í þessu samhengi.7 Í heildina verður að telja 
tillöguna óljósa að efni til, ekki síst á sviði fiskveiðistjórnar. Þess má reyndar geta að einn af 
sýnilegri fulltrúum í stjórnlagaráði hefur nýlega komist svo að orði í Skírni að með tillögunni „sé 
gengið á hólm við gildandi skipulag“ við stjórn fiskveiða.8

Með frumvarpinu voru aðeins gerðar minniháttar breytingar á tillögu stjórnlagaráðs. Skýringar 
við frumvarpsgreinina eru áfram mjög takmarkaðar. Þar segir að ákvæði 34. gr. sé ekki ætlað að 
„raska beinum eða óbeinum eignarréttindum sem þegar eru fyrir hendi“, og sérstaklega tekið 
fram að „hið sama gildir um hugsanleg, þegar stofnuð, takmörkuð réttindi þeirra sem stunda 
fiskveiðar á grundvelli aflaheimilda“. Samhliða þessu er bent á að löggjafinn hafi „allrúmar 
heimildir“ til að gera breytingar á því lagalega umhverfi sem einstakar atvinnugreinar búa við án 
þess að gengið sé gegn eignarréttarákvæði stjórnarskrárinnar. Þessu næst er rifjuð upp umfjöllun 
stjórnlagaráðs um jafnræði við úthlutun á þjóðareignarauðlindum, m.a. í sambandi við téð álit 
mannréttindanefndar Sameinuðu þjóðanna frá 24. október 2007. Þá er fjallað um lokamálslið 
málsgreinarinnar þar sem settur er líkur „eignarréttarfyrirvari“ og er í 1. gr. laga um stjórn 
fiskveiða. Að endingu er allítarleg umfjöllun um setningu 3. gr. laga um samningsveð nr. 
75/1997.

Nokkra athygli vekur að hugtökin „fullt gjald“, „hóflegur tími“ og „jafnræðisgrundvöllur“ eru 
ekki sett í samhengi við stefnumótun um auðlindamál á síðustu árum. Þar má tilnefna skýrslu 
nefndar forsætisráðherra um fyrirkomulag varðandi leigu á vatns- og jarðhitaréttindum í eigu 
ríkisins frá mars 2010, skýrslu starfshóps sjávarútvegsráðherra um endurskoðun á lögum um 
stjórn fiskveiða frá september 2010, skýrslu stýrihóps um heildstæða orkustefnu frá nóvember 
2011 og skýrslu auðlindastefnunefndar til forsætisráðherra um stefnumörkun í auðlindamálum frá 
september 2012. Í öllum þessum skýrslum er ítarleg umfjöllun um gjaldtöku, tímalengd sérleyfa 
og fyrirkomulag leyfisveitingar. Þar er því m.a. haldið til haga að taka verði tillit til hversu 
eðlisólíkar auðlindir í eigu opinberra aðila eru. Ólík lögmál gildi um auðlindir hafsins, 
vatnsaflsvirkjanir, jarðvarmavirkjanir og námur á hafsbotni, hvað snertir t.d. leigu- eða 
leyfistíma, fyrirkomulag leyfisveitingar og gjaldtöku. Í skýrslu auðlindastefnunefndar frá 
september 2012 er þannig lagt til að nýtingarleyfi verði háð skýrum reglum og gildistími þeirra 
taki mið af eðli viðkomandi auðlindar, nauðsynlegri fjárfestingu, fjölda nýtingaraðila og aðgengis 
að sérleyfum. Að auki kann að vera ástæða til að gera grein fyrir skuldbindingum innan EES- 
svæðisins, en þannig hefur Eftirlitsstofnun EFTA talið að núgildandi fyrirkomulag leyfisveitinga 
til nýtingar vatnsafls og jarðvarma í 16. gr. vatnalaga nr. 15/1923 og 3. gr. a. auðlindalaga nr. 
57/1998 sé ekki í samræmi við ákvæði EES samningsins.

[...]
Athugasemdir ESA eru þríþættar: Í fyrsta lagi kveði lögin ekki á um gagnsætt ferli þar sem
hlutlægar forsendur ákvörðunar um úthlutun sérleyfa liggi fyrir frá upphafi svo fyllsta jafnræðis

7 Rétt er að upplýsa að íslensk stjórnvöld hafa átt í samskiptum við mannréttindanefndina síðan að álit hennar var 
látið í té, en í því sambandi hefur m.a. verið gerð grein fyrir endurskoðun laga á sviði fiskveiðistjórnar. Með bréfi til 
íslenskra stjórnvalda dags. 29. maí sl. tilkynnti nefndin að í ljósi þeirra ráðstafana sem Ísland hefði gripið til, og 
nefndinni hafi verið verð grein fyrir, teldi hún rétt að taka málið ekki upp að nýju.
8 Þorvaldur Gylfason: „Eftir hrun, ný stjórnarskrá“. Skírnir 186. ár. 2012., bls. 223-246 (234).
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sé gætt. Í öðru sé ekki tryggt að gildistími sérleyfa sé ekki óhóflega langur þannig að það gangi 
gegn eðlilegri samkeppni. Í þriðja lagi bjóði ákvæði um framlengingu upp á óréttlætanlegt 
forskot sérleyfishafa við endurnýjun (Skýrsla Auðlindastefnunefndar, kafli, 2.3.5)

Taka má undir þær athugasemdir í skýringum við frumvarpsgreinina að stjórnvöld hafa nokkuð 
rúma heimild til að gera breytingar á starfsumhverfi atvinnugreina án þess að bótum varði. Hvað 
snertir fiskveiðar má leiða þetta að nokkru leyti af rökstuðningi í Hrd. 2000, bls. 1534 (Vatneyri). 
Í dómsatkvæði meirihluta réttarins er ítarlega fjallað um þróun laga um stjórn fiskveiða, m.a. 
sjónarmið að baki upptöku varanlegrar aflahlutdeildar skv. 2. mgr. 7. gr. laganna (veiðireynsla 
tiltekinna skipa). Því næst segir:

[...] Eru lögin að þessu leyti reist á því mati, að sú hagkvæmni, sem leiði af varanleika aflahlutdeildar 
og heimildum til framsals hennar og aflamarks, leiði til arðbærrar nýtingar fiskistofna fyrir 
þjóðarbúið í samræmi við markmið 1. gr. laganna. Til þess verður og að líta að samkvæmt 3. málslið 
1. gr. laganna myndar úthlutun veiðiheimilda ekki eignarrétt eða óafturkallanlegt forræði einstakra 
manna yfir þeim, eins og áður segir. Aflaheimildir eru því aðeins varanlegar í þeim skilningi að þær 
verða hvorki felldar niður né þeim breytt nema með lögum. Í skjóli valdheimilda sinna getur Alþingi 
því kveðið nánar á um réttinn til fiskveiða, bundið hann skilyrðum eða innheimt fyrir hann frekara 
fégjald en nú er gert vegna breyttra sjónarmiða um ráðstöfun þeirrar sameignar íslensku þjóðarinnar, 
sem nytjastofnar á Íslandsmiðum eru

Fræðimenn telja að atvinnuréttindi til fiskveiða njóti takmarkaðrar verndar eignarréttarákvæðis 
stjórnarskrárinnar, enda standi til þess gild rök að réttur manns til atvinnu sem hann hefur stundað 
með löglegri heimild, ef til vill um langan tíma, og á efnahagslegt öryggi sitt undir, hafi 
fjárhagslega þýðingu, og njóti því verndar ákvæðisins. Um inntak þessarar verndar hefur ekki 
verið skorið, en vafalaust er að jafnræðisregla stjórnarskrárinnar hefur þýðingu við afmörkun 
hennar auk þeirra ákvæða 1. gr. laga um stjórn fiskveiða, sem lögð var áhersla á í 
Vatneyrardómnum.

Því miður er fremur óljóst í hvaða mæli frumvarpsgreinin skyldar almenna löggjafann til að 
gera breytingar á gildandi lögum á sviði fiskveiðistjórnar. Þannig má auðsjálega draga í efa að 
lög nr. 74/2012 um veiðigjöld samrýmist kröfunni um „fullt verð“. Tilvísun stjórnlagaráðs til 
eignarnámsbóta í því samhengi er reyndar óskiljanleg enda þótt í skýringum við greinina segi að 
orðalagið „virðist einkum miðast við fiskveiðiheimildir“. Þetta er viðurkennt skömmu síðar í 
skýringunum þar sem segir að „sá eðlismunur er á að [við eignarnám] eru greiddar bætur fyrir 
missi eignar en ekki gjald vegna nýtingar hennar eða hlutdeild í arði þar af“ (bls. 128). Að auki 
virðast fyrirmæli um „jafnræðisgrundvöll“ og ráðstöfun til „tiltekins hóflegs tíma í senn“ geta 
leitt af sér skyldu til breytinga á almennum lögum. Engin skýr afstaða er tekin til þessa, m.a. 
hvort gera verði ráð fyrir einhverskonar aðlögunartíma að breytingum. Nærtækt er t.d. að spyrja 
hvort tímabinding núverandi aflahlutdeilda að mestu leyti, í upphafi til 20 ára en að liðnum fimm 
árum til 15 ára í senn frá upphafi hvers fiskveiðiárs að telja, eins og lagt var til í frumvarpi sem 
ekki varð útrætt á 140. löggjþ., verði talið samrýmast frumvarpsgreininni.

Heilt yfir litið má segja að ákvæði 4. mgr. 34. gr. frumvarpsins hafi óljóst efnisinntak. 
Skýringar við þau eru ófullkomnar og virðast að mestu leyti hugsaðar í tengslum við eina 
auðlind, þ.e. nytjastofna sjávar. Með þessu er líklegt að ákvæðin ýti undir ágreining og skapi 
óvissu.
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